
INFORMACE KE KURZŮM:  

TERMÍNY KURZŮ:  ČTVRTEK:      1)14.9 -14.12 2017   

                                                        2) 4.1 - 5.4 2018   

                                                        3) 12.4 - 28.6 2018   

NEPLAVEME BĚHEM ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN A SVÁTKŮ (započítány v kurzech) 

MB-MALÝ BAZÉN/VB-VELKÝ BAZÉN/ 

P-PLAVEC/ N-NEPLAVEC/  P/N-POLOPLAVEC 

ČAS KURZŮ: 

                     DELFÍNEK:  N/MB/14:00-14:45/3-4roky 

                     DELFÍNEK:  N/MB/15:00-15:45/4-6LET 

                     DELFÍN:      P/VB/15:55-16:40/8-14LET  

                     DELFÍN:     P/N/VB/16:45-17:30/6-10LET         

Platbu za 12lekcí/1500Kč PROSÍM UHRAĎTE TÝDEN PŘED NÁSTUPEM NA ZVOLENÝ KURZ hotově 

nebo kartou přímo na pokladně Vodního světa nebo převodem z účtu na bú 35-9877610287/0100 

s patřičným předstihem. Do zpráv jméno dítěte, termín a čas kurzu. Pokud je Vaše platba na cestě, 

prosíme potvrzení o zaplacení přinést sebou.  

Sebou na kurz: 

Plavky, mýdlo, ručník, dlouhé vlasy zapletené do copů ideálně plaveckou čepici. U děvčat preferuji 

plavky vcelku (u dvojdílných jeden nebo druhý díl obvykle padá ☺ ) Plavecké brýle nejsou 

podmínkou, ale výhodou. Pokud do nich teče, nemají žádný význam, proto prosím věnujte pozornost 

výběru při jejich nákupu.  Ozdoby, náušnice, náramky nechte dětem doma, předejdete zbytečným 

ztrátám. Před vstupem na bazén dítě osprchujte.   

Sraz s instruktory je 5-10 minut před začátkem kurzu u východu ze sprch. Instruktoři provádí 

pravidelnou prezenci. Po ukončení lekce, bude dítě předáno na stejném místě.  Prosím rodiče, aby se 

v civilním oblečení nepohybovali v prostorech bazénu.   

Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. Prosím vezměte toto na vědomí a dodržujte náš lázeňský řád. 

Pokud se rozhodnete zaplavat si během lekce, je potřebné uhradit běžné vstupné na pokladně při 

příchodu.  

Pro rodiče pořádáme ukázkovou lekci první a poslední, (prosím o převlečení do oblečení vhodného 

do teplého prostředí bazénových prostor) pokud půjdete plavat, platí úhrada vstupného.  Náhrady za 

neodchozené lekce neposkytujeme. Dlouhodobou nepřítomnost posuzujeme individuálně, storno 

probíhá na základě všeobecných podmínek.  

Prosíme, přivádějte své děti včas, pozdní příchod v kombinaci s okamžitým vstupem do vody děti 

stresuje.  Stres jednotlivců se odráží na práci celé skupiny včetně instruktorů. Vyzvedávejte své děti 

také včas, v mokrých plavkách rychle prochládají.  

Plavecké pomůcky máme k dispozici, děti nenosí svoje.  



Naše plavecké kurzy na sebe navazují, děti můžeme volně přeřazovat i během kurzu, pokud dojde ke 

zlepšení plaveckých dovedností přesahujících rámec původně zvoleného kurzu a po dohodě s rodiči.  

Pokud si nejste jisti zařazením svého dítěte, neváhejte a kontaktujte nás, po dohodě lze udělat 

konzultaci:  

  

Vedoucí plavecké školy Tomáš Jelínek mobil: 601 561 788 

Informace o platbách:  

Ilona Netyková mobil: 728 524 991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


